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फार फार  र्ाांपू ी, अझीझा ना ािी एक 
राजकुमारी होती. ततिे संख्ां र तततकेि पे्रम 
होते, जजतके कोड्ां र होते. ती लग्नाच््ा 
 ्ािी झाली तेव्हा ततने ततच््ाशी लग्न करू 
इजच्िणाऱ््ा पुरुर्ांसाठी संख्ांिे एक िलाि 
कोड ेत्ार केले. त््ा कोड्ािे के ळ एकि 
उत्तर होते आखण जो त््ािे उत्तर बरोबर देईल 
त््ाच््ाशीि राजकुमारी लग्न करणार होती.  

एक कोड ं
एक उत्तर 
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फार फार  र्ाांपू ी, पलशट् ात एक शक्तिशाली 
सुलतान राहात होता. त््ाला अनेक मुलं होती, पण 
मुलगी एकि होती – अझीझा. आपल््ा मुलीला 
एक शांत   सुिी आ्ुष्् लाभा ं, अशी 
सुलतानिी इच्िा होती. ततला लशक ण््ासाठी 
राज ाड्ात देशोदेशीिे स ोत्तम लशक्षक आणण््ात 
आले. त््ांच््ाकडून अझीझाने स ट आ श््क   
उप्ुि गोष्ींिं लशक्षण घेतलं. पण ततिा आ डता 
व र्् होता, गखणतातल््ा संख्ा आखण आ डता 
िेळ होता, कोडी सोड णं.   



एव्हाना अझीझा लग्नाच््ा  ्ािी झाली. सुलतान 
ततच््ासाठी ्ोग्् पती शोध ूलागला.  

“ततच््ासाठी कोणता  र ्ोग्् ठरेल?” सुलतानने 
आपल््ा सल्लागारांना व िारलं.  

एक सल्लागार म्हणाला, “माझा थोरला मुलगा िूप संुदर 
आहे, महाराज.” 

“माझा स ाटत धाकर्ा मुलगा िूप हुशार आहे,” दसुरा 
म्हणाला.  

सुलतानला जाण लं की त््ािे सल्लागार फि त््ांच््ा 
स् त:च््ा मुलांिी लशफारस करत होत.े तो संतापला.   

“तुमच््ा सल्ल््ाबद्दल आभार!” सुलतान त््ांच््ा र 
ओरडला आखण त््ाने सल्लागारांना परत पाठ लं.  

 



मग अझीझा सुलतानकड ेगेली. 

“बाबा,” ती म्हणाली, “माझ््ाशी जो लग्न करणार, त््ािी 
तन ड करण््ासाठी माझ््ाकड ेएक ्ोजना आहे.” 

सुलतान जाणत होता की त््ािी मुलगी शहाणी आखण सुशील 
होती. तो ततला आनंदी पाहू इजच्ित होता.  

“तुझी ्ोजना सांग,” सुलतान ततला म्हणाला.  

“मी एक कोड ंत्ार केलं्,” अझीझा म्हणाली. “त््ा 
कोड्ािं फि एकि उत्तर असेल. जो कोणी त््ाि ंउत्तर देईल 
त््ाच््ाशीि लग्न करा्ला मला आ डले.” 

“कोड?ं” सुलतानने व िारलं. 

“हो्,” अझीझा म्हणाली. “हे बघा त ेकोड.ं” 



त््ाला  र ठे लं की, मोठ््ा गोष्ी िोट््ा होतात.  

त््ाला शेजारी ठे लं की, िोट््ा गोष्ी मोठ््ा होतात. 

मोजदाद करताना, तो नेहमी स ाांच््ा आधी असतो. 

जेव्हा इतर  ाढ तात, तेव्हा तो सगळं काही तसंि ठे तो.  

कोण आहे तो? 

सुलतानने क्षणभर व िार केला आखण मग उसासा 
र्ाकला.   

“हे कोड ंतर मला िूप कठीण  ार्तं्. राज््ातला 
कुणीि पुरुर् हे कोड ंसोड ू शकणार नाही.” 

“कुणी सांगा ं, कदाचित कुणीतरी सोड ेलसुद्धा,” अझीझा 
म्हणाली. “आपल््ाला असा फि एकि पुरुर् ह ा्.” 

शे र्ी सुलतानने अझीझािी ्ोजना मान्् केली.  



पुढल््ा दद शी अझीझा एक काफफला घेऊन ततिं कोड ं
सोड ू शकेल अशा पुरुर्ाच््ा शोधात तनघाली. प्रत््ेक शहरात, 
गा ात आखण िेड्ात सुलतानच््ा दतूांनी राजकुमारीच््ा 
कोड्ािी द ंडी वपर्ली.   

“एक कोड,ं एक उत्तर! कुणीही प्र्त्न करू शकतं,” दतू 
ओरडत फफरू लागले. “जो कोणी ्ािं उत्तर शोधून काढेल, 
तोि राजकुमारीिा हात जजंकून घेईल.” 

काफफला जजथे जजथे गेला, ततथे ततथे तरूणांनी आखण  दृ्ध 
लोकांनी कोड ंसोड ा्िा प्र्त्न केला. पण कुणालाही त््ािं 
्ोग्् उत्तर लमळालं नाही.  



एका गा ात एक व द्वान आपलं उत्तर सांगा्ला 
अझीझाकड ेआला. तो एक िगोलतज्ञ होता. त््ाने सू्ट, 
िंद्र आखण ताऱ््ांच््ा गतीिा अभ््ास केला होता.   

“माझ््ा मते, कोड्ािं उत्तर आहे सू्ट,” तो मोठ््ा 
आत्मव श्वासाने म्हणाला. “कारण कोड ंसा लीबद्दल 
बोलतं्. जेव्हा सू्ट आपल््ा डोक््ा र असतो तवे्हा स ाटत 
मोठा माणूससुद्धा िूप लहान  ार्तो, कारण त््ािी सा ली 
लहान असते. म्हणजे, उत्तर सू्ट असा्ला ह ं.” 

“िरंि, आपण व िारपू टक उत्तर ददलं्,” अझीझा 
म्हणाली. “पण हे उत्तर बरोबर नाही.” 



दसुऱ््ा एका गा ात, एक सैतनक आपलं उत्तर घेऊन 
अझीझाकड ेआला.  

“कोड्ािं उत्तर आहे, तल ार!” असं ओरडत त््ाने 
आपली तळपती तल ार ह ेत नाि ली.  

“कोड्ािं उत्तर तल ारि असलं पादहजे. कोड ं
्ुद्धाबद्दल बोलतं्. ्ुद्धात िोर्ा माणूस तल ार हातात 
असली की मोठा होतो.” 

“तुम्ही बऱ््ापैकी प्र्त्न केलात,” अझीझा म्हणाली. 
“पण हे उत्तर बरोबर नाही.” 



आणिी एक शहरात, एक व््ापारी अझीझाकड ेआला.  

“महोद्ा,” तो मदृ ूशबदातं बोल ूलागला, “आपल ं
िलाि कोड ंमी सोड लं्. कोड ंजगरहार्ीबद्दल बोलतं्. ्ा 
कोड्ािं उत्तर आहे, पसैा. स ट लोक जाणतात की सगळ््ा 
गोष्ींमध््े पसैा स ाटत आधी ्ेतो.” मग व््ापाऱ््ाने 
अझीझाला बघनू जस्मत केलं. त््ाला व श्वास होता की 
त््ाने राजकुमारीिा हात जजंकून घेतला होता.  

“आपल ंउत्तर तर माझ््ा कोड्ापेक्षाही िलाि आहे,” 
अझीझा म्हणाली. “पण आपलं उत्तर िकुलं्.”  

“मी दसुरं एक कोड ंसोड ा्िा प्र्त्न करू का?” 
व््ापाऱ््ाने व िारल.ं  

“नाही,” अझीझा म्हणाली. “एक कोड,ं एक उत्तर.” 

आता अझीझाला तनराश झाल््ागत  ारू् लागलं. 
कदाचित ततच््ा  क्तडलांिं म्हणणं बरोबर होतं. राज््ात 
कुणालाही ्ा कोड्ािं उत्तर माहीत नसा ं. मग ततने 
आपल््ा काफफला राज ाड्ात परत नेण््ािा        
आदेश ददला. 



काफफला परतीच््ा मागाट र तनघू लागला, तसा एक तरूण पुढे 
आला. तो अहमद ना ािा एक शेतकरी होता आखण त््ालाही अंक 
आखण संख्ा िूप वप्र् होत््ा.   

“आपण माझंसुद्धा उत्तर ऐकाल का?” अहमदने व िारलं.  

“आता हे शे र्िंि उत्तर ऐकेन,” अझीझा उसासा र्ाकत 
म्हणाली.  

“आपलं कोड ंसंख्ांबद्दल बोलतं्,” अहमद म्हणाला, “आखण 
त््ािं उत्तर 1 हा अंक आहे. कारण एिाद्या संख्ेच््ा  र 1 
ललदहला की त््ािा अपूणाांक बनतो, ज््ािी फकंमत संख्ेपेक्षा कमी 
असत.े म्हणजेि, ती संख्ा िोर्ी बनते. शंभर ही मोठी संख्ा 
आहे, पण एक शंभरांश हा अपूणाांक लहान आहे.” 

“हो्, बरोबर,” अझीझा म्हणाली. “पुढे बोल.” 



“आखण 1 हा अंक एिाद्या संख्ेच््ा शेजारी 
ठे ला,” अहमद म्हणाला, “की ती संख्ा मोठी 
होत.े 9 च््ा शेजारी 1 ठे ला की बनतात 19.” 

“फकं ा 91,” अझीझा म्हणाली. ततने जस्मत 
केलं.   

“फकं ा 91,” अहमद म्हणाला. त््ानेसुद्धा जस्मत 
केलं.  



“आखण जेव्हा आपण मोजदाद करतो,” अहमद पुढे 
बोलू लागला, “तवे्हा 1 हा अंक स ाटत आधी ्ेतो. 
आपण 1, 2, 3 असंि मोजा्ला सुरु ात करतो.”  

“हो्!” अझीझाने हसत हसत म्हर्लं.  



अहमद पुढे म्हणाला, “आखण 1 िा इतर संख्ांशी गुणाकार 
केल््ा र, तो इतर संख्ांिी फकंमत तशीि ठे तो, तर इतर 
संख्ा 1 िी फकंमत  ाढ तात. 1 गुखणले 10 केल््ा र, 10 ि 
लमळतात. पण 2 गुखणले 10 केल््ा र 20 आखण 3 गुखणले 10 
केल््ा र 30 लमळतात. आखण म्हणूनि,” अहमद म्हणाला, 
“आपल््ा कोड्ाि ंउत्तर आहे, 1.” 

“व लक्षण आहे तुमिं उत्तर,” अझीझा म्हणाली. “आखण अगदी 
अिूकसुद्धा! ्ा उत्तराने तुम्ही माझा हात जजंकला्.” 

“्ा कोड्ाने आपण माझं ह्रद् जजंकलं्,” अहमद म्हणाला.  



अझीझा आखण अहमद सुलतानच््ा 
राज ाड्ात परतले. ल करि, त््ांिं लग्न 
झालं.  



 सुलतानने अहमदला आपल््ा शेतकी िात््ािा 
प्रमुि सल्लागार बन लं  

आखण अझीझाला आपल््ा संख्ांव र््क कामांिा 
प्रमुि सल्लागार बन लं.  

अहमदने अझीझाि ंकोड ंकसं सोड लं?  

अझीझाच््ा कोड्ात िार अर्ी आहेत आखण ्ोग्् उत्तराने ्ा 
िारही अर्ींिं समाधान व्हा्ला ह ं. पढेु अझीझािं कोड ंपनु्हा 
एकदा ददलं्: 

                   त््ाला  र ठे लं की, मोठ््ा गोष्ी िोट््ा होतात.  
त््ाला शजेारी ठे लं की, िोट््ा गोष्ी मोठ््ा होतात. 
मोजदाद करताना, तो नेहमी स ाटत आधी असतो. 

जेव्हा इतर  ाढ तात, तेव्हा तो सगळं काही तसंि ठे तो.  
कोण आहे तो? 

पदहल््ा तीन व््क्तिंिं उत्तर बरोबर नव्हतं, कारण ते कोड्ाच््ा फि 
एकाि अर्ीिं समाधान करत होतं. िगोलतज्ञािं उत्तर होतं, सू् ट. हे 
उत्तर कोड्ाच््ा पदहल््ा अर्ीसाठी लागू पडत होतं, पण बाकी तीन 
अर्ींसाठी िकू होतं. सतैनकािं उत्तर होतं, तल ार. हे उत्तर कोड्ाच््ा 
फि दसुऱ््ा अर्ीसाठी बरोबर होतं. आखण व््ापाऱ््ािं उत्तर होतं, पसैा. 
त ेकोड्ाच््ा फि ततसऱ््ा अर्ीसाठी बरोबर होतं. पण अहमदिं 
उत्तर, 1 हे कोड्ाच््ा िारही अर्ींसाठी बरोबर होतं. कसं?  

 त््ाला  र ठे लं की, मोठ््ा गोष्ी िोट््ा होतात. 
अहमदला माहीत होतं की 1 हा अंक मोठ््ा संख्ेच््ा 
 र ठे ला तर बनणारा अपणूाांक त््ा संख्ेपेक्षा लहान 
असतो (करून बघा! 100 च््ा  र 1 ठे ला की 1/100 
हा अपणूाांक बनतो).  

त््ाला शजेारी ठे लं की, िोट््ा गोष्ी मोठ््ा 
होतात. 

दसुऱ््ा अर्ीनसुार, अहमदने पादहलं की एिाद्या 
संख्ेशजेारी 1 ठे ला की ती संख्ा मोठी होते. जसे, 
9 च््ा शजेारी 1 ठे ला की 19 ही मोठी संख्ा 
बनत.े एझीझाने म्हर्ल््ानसुार, 1 त््ा संख्ेच््ा 
व रुद्ध बाजूस ठे ला तरी हा तन्म काम करतो. 
जसे, 9 च््ा व रुद्ध बाजूस 1 ठे ला की 91 बनतात. 
27 ्ा संख्ेबाबत हा तन्म लाग ूकरून पाहा.  



मोजदाद करताना, तो नेहमी स ाटत आधी 
असतो. 

ततसऱ््ा अर्ीनसुार, अहमदने मानलं की मोजणी 
करताना 1 हा अंक नहेमी आधी ्ेतो. आपण नेहमी 
1 पासनू मोजणी सरुू करतो (कोड्ाच््ा पदहल््ा 
दोन अर्ींिं समधान इतर संख्ाही करू शकतात, 
पण ्ा अर्ीिं समाधान फि 1 हाि अंक करू 
शकतो). अहमदने अगदी अिकू ओळिलं.  

जेव्हा इतर  ाढ तात, तेव्हा तो सगळं काही तसंि ठे तो.  
िौथ््ा अर्ीनसुार, अहमदने पादहलं की कोणत््ाही संख्ेला 1 ने गणुलं 
तर ती संख्ा तशीि राहात:े 1 गुखणले 10 ्ािं उत्तर 10 ए ढंि असतं, 1 
गुखणले 999 िं उत्तर 999 ए ढंि ्ेतं. पण दसुऱ््ा एिाद्या अंकाने 
संख्ेला गुणलं की उत्तर  ेगळं ्ेतं: 2 गखुणले 10 बरोबर 20 ्ेतात, 3 
गुखणले 10 बरोबर 30 ्ेतात, 4 गुखणले 999 केल््ा र 3996 ्ेतात. अशा 
ररतीन,े “जेव्हा इतर  ाढ तात, तेव्हा तो सगळं काही तसंि ठे तो” ्ा 
अर्ीतही, फि 1 हाि अंक ्ोग्् उत्तर अस ूशकतं, असं ददसतं. 
अझीझाही ्ाि उत्तरािी  ार् बघत होती.   

एक शतेकरी म्हणून अहमद रोज गखणतािा  ापर करत असा ा. तो 
आपल््ा मेंढ्ांना िाऱ््ािं फकती के्षत्र आ श््क आहे, ्ािी आकडमेोड 
करत असा ा. त््ाच््ा शतेात फकती धान्् उग ेल  ा बाजारात त््ा 
धान््ािा भा  फकती ठे ा ा, हे सगळं गखणत तो करत असा ा.  
 
पलशट् ात गखणताच््ा अनेक संकल्पना पदहल््ाप्रथम व कलसत करण््ात 
आल््ा होत््ा, उदाहरणाथट, बीजगखणत, त्रत्रकोणलमती आखण लॉगॅररथम. 
आठश े र्ाांप ूी संख्ा ललदहण््ासाठी मळू भारतातून आलेली, पलशट् न 
पद्धत, संपणूट ्रुोपात लोकवप्र् झाली. ्रुोपात त््ाकाळी जक्लष् रोमन 
संख्ा पद्धतीिा  ापर करत. आजही जगभरात अरबी अंकांिाि  ापर 
केला जात आहे.   

समाप्त 


